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Inleidin g g 

Opp zaterdag 14 augustu s 1954 trokke n in de namidda g ruim eïfduizen d mensen uit 
Alkmaa rr  en de wijd e omgevin g naar het Gemeentelij k Sportpar k in de Alkmaarde r Hout . 
Naa maanden van geruchte n en speculatie s zou die avond voor het eerst het elfta l van 
dee Noordhollands e Profclu b Alkmaart e bewondere n zijn . De elf mannen , die afkomsti g 
warenn uit bijn a alle uithoeke n van de provincie , traden die avond aan tegen de Profclu b 
Venlo .. Veel werd er niet gegeven voor de kansen van de Profclu b Alkmaar . Per slot 
vann rekenin g had geen van de speler s ooi t op een hoger niveau gespeel d dan in de 
Tweedee Klass e van de amateurs . Tot ieders stomm e verbazin g waren het echte r de 
Limburger ss die met een 3-0-overwinnin g van de thuisclu b werden teruggewezen . Deze 
wedstrij dd ging de geschiedeni s in als de eerste officiël e wedstrij d die in het Nederland s 
betaaldd voetba l werd gespeeld . 

Vijfti gg jaar later worde n aan de rand van de stad Alkmaa r de eerste 
voorbereidinge nn getroffe n voor de bouw van een groo t en nieuw stadion , waarvan een 
groo tt  winkelcentrum , het zogenoemd e KooimeerPlaza , onderdee l zal uitmaken . Om 
betaaldd voetba l mogelij k te maken , is het onlosmakelij k verbonde n geraak t met de 
wereldd van de commercie . In vijfti g jaar tijd is het betaald voetba l uitgegroei d tot een 
miljoenenbusines ss en heeft het zich ontwikkel d tot een bedrijfsta k waarin door relatie f 
modal ee voetballer s vorstelijk e salarisse n worde n verdiend . Anno nu is, om Paus 
Johanne ss Paulus II te citeren , Voetba l (...) het belangrijkst e van alle onbelangrijk e 
dingen.' 1 1 

Dezee studi e heeft als onderwer p de ontwikkelin g van het betaald voetba l in 
Alkmaa rr  en beschrijf t de lotgevalle n van de club die eerst bekend ston d onder de naam 
Alkmaa rr  '54, vanaf 1967 als AZ '67 en zich sind s 1986 tooi t met de naam AZ. 

Dee probleemstellin g 

Dee constaterin g dat er tot nu toe weini g historisc h onderzoe k is verrich t naar de 

geschiedeni ss van het voetba l in ons land maakt het alleen al zinvo l een bijdrag e te 

leverenn aan het wegwerke n van deze achterstan d in de geschiedschrijving . Gelet op de 

gering ee hoeveelhei d secundair e literatuu r zou het te ambitieu s zijn om mij te wagen aan 

dee geschiedeni s van het betaald voetba l als geheel . Vandaar dat deze studi e zich 

concentreer tt  op de ontwikkelinge n in het betaald e voetba l in één stad, namelij k in 

Alkmaar .. Wel worde n die ontwikkelinge n zoveel mogelij k afgezet tegen de 

ontwikkelinge nn elders in het Nederland s betaald voetbal . 

Inn deze studi e staan de volgend e vragen centraal . In de eerste plaats word t de 

vraagg behandel d welke belange n de divers e geledinge n in de Alkmaars e 
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voetbalsamenlevingg hadden bij het betaald voetbal, alsmede de vraag hoe deze 

geledingenn zich tot elkaar verhielden. Die geledingen zijn de spelers, de toeschouwers 

diee de wedstrijden bezochten of de club juist meden, de bestuurders, de sponsors en 

dee gemeentelijke politiek die vanaf het eerste moment nauw bij het betaalde voetbal 

betrokkenn raakte. Iedereen die te maken had met de plaatselijke betaalde voetbalclub 

hadd zo zijn eigen belangen. Die belangen konden flink botsen en leidden tot forse 

conflicten.. Toch was er wel een gedeeld belang en dat was het bereiken van een zo 

goedd mogelijk sportief resultaat. Dat immers verschafte de spelers een hoger inkomen, 

leverdee vreugde op bij de duizenden toeschouwers, stelde sponsors in staat hun 

productenn te promoten, droeg bij aan het aanzien van de bestuurders, terwijl dit ook 

goedd was voor de gemeentelijke inkomsten en het imago van de stad en haar 

bestuurders.. Omdat die belangen in de loop van de jaren veranderden dient tevens de 

vraagg aan de orde te komen waaruit die veranderingen bestonden en welke 

ontwikkelingenn die veranderingen veroorzaakten. 

Dee tweede vraag die wordt besproken is in hoeverre veranderingen in de 

Nederlandsee samenleving hun invloed lieten gelden op de invoering van alsmede de 

ontwikkelingenn in het betaald voetbal. In deze studie worden de ontwikkelingen binnen 

hett betaald voetbal vooral geplaatst tegen het decor van de maatschappelijke 

veranderingenn na 1945; met name de doorwerking van de oorlogsjaren, de 

moderniseringg en vervolgens de verharding van de Nederlandse samenleving krijgen 

daarbijj aandacht. 

Diversee maatschappelijke veranderingen drukten hun stempel op de invoering 

enn de beginjaren van het Nederlandse voetbal. Zo werkte de invloed van de 

oorlogsjarenn nog lang door waardoor tegenstanders van betaald voetbal de strijd 

daartegenn in een verbeten goed-foutperspectief plaatsten. Tezelfdertijd zorgden de 

oorlogsjarenn er tevens voor dat de vooroorlogse gezagsverhoudingen niet meer zo 

vanzelfsprekendd waren en dat gold zeker voor het aanzien van de oude KNVB. Naast de 

ervaringenn uit de oorlogsjaren liet ook de modernisering van de samenleving haar 

invloedd op het voetbal gelden. Deze modernisering kenmerkte zich onder meer door de 

opkomstt van de verzorgingsstaat en uitbreiding van de mogelijkheden van besteding 

vann de vrije tijd. De invulling daarvan lieten mensen zich steeds minder door anderen 

voorschrijvenn en zeker niet door autoriteiten die door het grote publiek verantwoordelijk 

werdenn gehouden voor de bedroevend slechte Nederlandse voetbalprestaties sinds 

1945.. De modernisering van de Nederlandse samenleving maakte ook de groei van het 

betaaldd voetbal mogelijk. Dat gold in de eerste plaats voor de vervoersrevolutie 

waardoorr toeschouwers van heinde en verre de wedstrijden konden bezoeken. 

Daarnaastt konden ook de bedragen die in voetbal omgingen enorm toenemen omdat 

mett name door de rappe verspreiding van de televisie onder de huishoudens betaald 
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voetball meer dan ooit aantrekkelijk werd voor externe geldgevers. Hierdoor kon het 

voetball uitgroeien tot de belangrijkste mediasport in ons land. De verzakelijking en de 

verhardingg die de samenleving vanaf de jaren zeventig kenmerkten, vertaalde zich ook 

inn het voetbal. Door de toename van het geld en de grote belangen die het bedrijfsleven 

zagg in het voetbal veranderde de sfeer die zakelijker en harder werd. Dat kwam bij het 

voetball ook tot uiting in de explosieve toename van het supportersgeweld dat vanaf het 

middenn van de jaren zeventig een structureel verschijnsel werd. 

Historiografiee van het voetbal 

Inn hoeverre kan voor deze studie worden teruggevallen op bestaande literatuur 

betreffendee opkomst en ontwikkeling van het betaald voetbal? Voetbal is slechts 

mondjesmaatt voorwerp geweest van historisch onderzoek. Nog steeds op tamelijk 

eenzamee hoogte staat de dissertatie uit 1955 van de socioloog Cees Miermans, 

VoetbalVoetbal in Nederland.2 In zijn voetsporen traden de sociologen Ruud Stokvis en 

Maartenn van Bottenburg die beiden dissertaties schreven over de geschiedenis van de 

sport.33 In de laatste jaren neemt de belangstelling voor sport- en voetbalgeschiedenis 

onderr historici toe. Zo wijdden diverse historici hun doctoraalscriptie aan aspecten van 

dee geschiedenis van het voetbal. In 1992 promoveerde de historicus André Swijtink op 

onderr andere de geschiedenis van het voetbal tijdens de Tweede Wereldoorlog.4 Een 

belangrijkk initiatief was de introductie door Theo Stevens van het vak sportgeschiedenis 

aann de Universiteit van Amsterdam. Ook organiseerden historisch belangstellenden 

zichh in de stichting De Sportwereld. Lange tijd bleef echter aandacht voor de 

geschiedeniss van de sport en de betekenis daarvan voor de samenleving onder 

historicii een uitzondering. In een recent overzichtswerk over de jaren vijftig en zestig 

kreegg sport en laat staan voetbal nauwelijks aandacht.5 

Ookk in het buitenland bestond onder historici lange tijd weinig belangstelling voor 

sportgeschiedenis,, maar in landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werd die 

omissiee eerder goed gemaakt dan in ons land. Zo onderstreepte de Britse historicus 

Haroldd Perkin het belang van sportgeschiedenis met de opmerking: The history of 

societiess is reflected more vividly in the way they spend their leisure time than in their 

politicss or work.'6 

Dee geschiedenis van het naoorlogse voetbal in ons land heeft vooral de 

aandachtt gekregen van sportjournalisten en liefhebbers die de betrokkenheid bij hun 

clubb vertaalden in het schrijven van gedenkboeken. In deze werken wordt vooral 

aandachtt besteed aan wat er op de voetbalvelden te zien was en dat werd door deze 

auteurss vooral geboekstaafd in de vorm van statistieken, uitslagen en opstellingen. 

Anderzijdss is Om 't spel en de knikkers van de journalisten Matty Verkamman en Evert 
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Vermeerr een boek waarin de ontwikkeling van het betaald voetbal meer in brede zin 

behandeld.77 Ook andere joumalistiek-historische publicaties zoals Het Surinaams 

LegioenLegioen van Humberto Tan, Pim Muiier door Gijs Zandbergen en Tom Egbers' De 

ZwarteZwarte Meteoor overtreffen het niveau van gebundelde krantencolumns of statistische 

publicaties.8 8 

Periodisering g 

Dezee studie concentreert zich vooral op de periode 1954 tot 1993. de keuze van het 

jaarr 1954 ligt voor de hand omdat in dat jaar het betaald voetbal immers van start ging. 

Inn 1993 ging AZ over in handen van een andere sponsor, namelijk Dirk Scheringa, de 

eigenaarr van Frisia Financieringen. Daarmee begon een nieuwe fase in het bestaan 

vann de club die zich voortzet tot op de dag van vandaag. De jaren na 1993 zijn om die 

redenn geen onderwerp geweest van uitgebreid historisch onderzoek. Wel zullen aan 

hett slot van deze studie de gebeurtenissen van de laatste tien jaren in vogelvlucht de 

revuee passeren. 

Hett verhaal over de periode 1954-1993 is over twee hoofdstukken verdeeld met 

19722 als scheidsjaar. De jaren 1954 tot 1972 moeten vooral gezien worden als de 

opbouwjarenn van het betaald voetbal, dat langzaamaan professioneler en zakelijker 

werdd en waarin financiële belangen een steeds grotere rol gingen spelen. In deze jaren 

groeidee het voetbal zowel nationaal als internationaal uit tot massasport. Aan het slot 

vann deze periode begon het Nederlands voetbal ook internationaal mee te tellen. Zo 

behaaldee Feyenoord als eerste Nederlandse club in 1970 de Europacup, terwijl deze 

prestatiee nadien door Ajax diverse malen werd herhaald. Omstreeks 1970 begon de 

overgangg naar een nieuwe fase die zich kenmerkte door een enorme toename van de 

hoeveelheidd geld die in de voetbalsport omging. Naast de verkoop van 

toegangskaartenn werden de opbrengsten uit sponsoring, televisierechten en 

merchandisingg steeds belangrijker. Dit was een ontwikkeling die zich in heel Europa 

voltrok.99 Ik koos echter precies het jaar 1972 als cesuur omdat er in dat jaar met de 

overnamee van AZ '67 door het Zaandamse bedrijf Wastora een nieuwe fase in het 

clubvoetball in Alkmaar aanbrak die AZ '67 in luttele jaren tot de nationale en 

internationalee top zou brengen. 

Bronnenn en onderwerpkeuze 

Hett was aantrekkelijk om de Alkmaarse betaalde voetbalclub als voorwerp van 

onderzoekk te nemen omdat de archieven van deze club vrij goed bewaard zijn 

gebleven.. Dat maakt het mogelijk om de analyse te verdiepen. Tezelfdertijd zeggen de 
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ontwikkelingenn binnen het Alkmaars betaald voetbal ook het een en ander over de 

ontwikkelingenn die zich elders binnen de Nederlandse voetbalwereld afspeelden. 

Alkmaarr was immers geen eiland en ondanks alle regionale kleuringen en verschillen 

kwamenn de ontwikkelingen in Alkmaar in grote lijnen overeen met wat er elders 

gebeurde.. Wel zijn vanwege het ontbreken van wetenschappelijke studies over de 

geschiedeniss van het betaald voetbal in Nederland detailstudies naar afzonderlijke 

clubss noodzakelijk om te komen tot een omvattend beeld. Het is daarom wenselijk dat 

ditt onderzoek navolging vindt in de vorm van studies over andere betaalde voetbalclubs 

inn ons land. 

Inn 1987 werd het archief van de Alkmaarse betaalde voetbalclub overgedragen 

aann het Regionaal Archief van Alkmaar. Het archief, waarvan in 1994 een grove 

inventarisatiee werd gemaakt, bestaat uit twee delen. Het ene deel is het verenigings- en 

laterr het stichtingsarchief. Het andere deel wordt gevormd door het archief van de 

naamlozee vennootschap. Zoals veel betaalde voetbalclubs bestond de Alkmaarse club 

uitt een NV die in de eerste plaats verantwoordelijk was voor de aanvullende 

financiering,, alsmede een vereniging of stichting die de club feitelijk bestuurde. In de 

bronverwijzingenn maak ik een onderscheid tussen het NV- en het verenigingsarchief. 

Naastt het clubarchief waren ook andere archieven van belang, zoals die van de 

gemeentee Alkmaar. Nuttig waren ook de collecties van personen die een belangrijke rol 

speeldenn bij de club of die van het begin af aan alles verzamelden dat betrekking had 

opp het betaald voetbal in Alkmaar. 

Eenn onmisbare bron werd gevormd door de duizenden persverslagen en andere 

artikelenn die in tal van kranten en tijdschriften werden gewijd aan het voetbal in 

Alkmaar.. Tenslotte leverden ook interviews met enkele tientallen betrokkenen welkome 

informatiee op. Deze gesprekken vonden onder meer plaats met oud-spelers, vroegere 

bestuurderss en journalisten. 

Hett zal duidelijk zijn dat van de gehanteerde bronnen vooral de informatie die 

aangereiktt werd via persverslagen en interviews met voorzichtigheid moest worden 

benaderd.. Beschouwingen in de pers vormen de neerslag van de hitte van het moment, 

waarinn nuances veelal ontbreken. Voor de interviews geldt dat herinneringen kunnen 

vervagenn of vervormen. Toch zijn ook deze bronnen voor deze recente 

geschiedschrijvingg onmisbaar en zij vormen een nuttige aanvulling, bijvoorbeeld daar 

waarr primaire bronnen ontbraken, zoals het archief van Wastora. 

Indelingg van het boek 

Ditt boek is ingedeeld in drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt vooral 

aandachtt besteed aan de invoering van het betaald voetbal in zowel ons land als in 
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Alkmaar.. De verwikkelingen rondom de invoering van het betaald voetbal worden 

gepresenteerdd tegen de achtergrond van de maatschappelijke ontwikkelingen en de 

veranderingenn in ons land na de Tweede Wereldoorlog. 

Hett tweede hoofdstuk analyseert de ontwikkeling van het betaald voetbal in 

Alkmaarr vanaf de start in 1954 tot 1972 toen de Alkmaarse club werd overgenomen 

doorr het succesvolle elektronicaconcern Wastora uit de Zaanstreek. Dankzij de 

moderniseringg van de samenleving, waardoor zich vanaf de jaren vijftig een enorme 

toenamee van de mobiliteit voltrok, kon de Alkmaarse betaalde voetbalclub uitgroeien tot 

eenn organisatie die uit de wijde regio toeschouwers trok. De populariteit van de club 

wordtt behandeld in het licht van de vrijetijdsmogelijkheden die er in de jaren vijftig 

waren. . 

Hett derde hoofdstuk beslaat de jaren 1972 tot 1993. In laatstgenoemd jaar nam 

Dirkk Scheringa de club, die inmiddels kortweg AZ was gaan heten, over. Dit waren 

turbulentee jaren die aanvankelijk in het teken stonden van de grote successen die 

mogelijkk waren dankzij de sponsoring door Wastora. Het hoogtepunt was het behalen 

vann het landskampioenschap in 1981 waarmee AZ '67, net zoals DWS in 1964, bij wijze 

vann uitzondering de hegemonie van de drie grote topclubs Ajax, PSV en Feyenoord wist 

tee doorbreken. Deze jaren kenmerkten zich door een toenemende verharding en 

verzakelijkingg binnen de voetbalwereld. In de conclusies worden de hoofdvragen uit dit 

onderzoekonderzoek nog eens nagelopen. Ten slotte komen de ontwikkelingen van de laatste 

tienn jaar aan de orde. 
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